Tennisvereniging Doesburg 2002

Leigraafseweg 37 6980 AB Doesburg – Postbus 58 6980 AB Doesburg – Ledenadministratie: de Bogert 19 6983 HE Doesburg
Telefoon 0313-477091 - Kvk: 09128180 – IBAN rekeningnummer NL55 RABO 0321 6637 72

Inschrijfformulier lidmaatschap Tennisvereniging Doesburg 2002
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van TVD 2002
met ingang van: ……… - ……… - 2017 (dd-mm-jjjj) De contributie wordt naar rato berekend.
Naam: ........................................................................................

 man  vrouw

Meisjesnaam: ............................................................................. Voorletters: ...................................................
Voornaam ............................................ Straat en huisnummer:...........................................................................
Postcode en woonplaats: ..........................................……….......................... Geboortedatum: .......-........-..........
Telefoon: ..........................................

Mobiel: 06 - ……………………………………………………

E-mail: ..................................................................@.......................................... (in blokletters!)
Vorige tennisvereniging: ............................................………. (indien van toepassing) Spelerspasnummer:

Speelsterkte:

Enkel .........

Dubbel ............

Beginner:  ja

................................……..

 nee

Kantinedienstregeling (alleen voor senioren)
 Ik ben bereid 2x per jaar een kantinedienst te draaien en ontvang een korting op de contributie van € 45, Ik ben niet bereid 2x per jaar een kantinedienst te draaien en ontvang geen korting op de contributie.

Doorlopende machtiging SEPA
Naam: Tennisvereniging Doesburg 2002 Adres: Postbus 58 6980 AB Doesburg
Incassant ID: NL73ZZZ091281800000
Reden betaling: contributies, e/o lesgelden, e/o competitiebijdragen
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Doesburg 2002 om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, e/o lesgeld, e/o
competitiebijdragen en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Tennisvereniging Doesburg 2002. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

 in één keer (01-01)  in twee termijnen (01-01 en 01-07)  per kwartaal

Plaats en datum: .................................... Handtekening *)

…………......................................

Denk aan de pasfoto. Deze is nodig om een officieel pasje aan te vragen bij de KNLTB

Pasfoto!
35 x 45
mm

N.B. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk tot uiterlijk 4 weken vóór het
verstrijken van het betreffende kalenderjaar. Indien geen opzegging wordt ontvangen, wordt uw lidmaatschap stilzwijgend
verlengd en bent u verplicht het lidmaatschapsgeld voor het gehele jaar te betalen.
*) Juniorleden (jonger dan 18 jaar) dienen door hun ouder/voogd een handtekening te laten plaatsen.

Contributieregeling voor het jaar 2017
Het tennisseizoen van TVD loopt van 1 januari t/m 31 december 2017. De contributie wordt automatisch geïncasseerd
per kwartaal. Indien gewenst kan dat ook per half of heel jaar. U vult hiervoor een machtiging in.
Nieuwe leden die zich inschrijven in de loop van een verenigingsjaar betalen de contributie naar rato. Het entreegeld
voor nieuwe leden is € 16 voor senioren en € 9 voor junioren/aspiranten.
Spelerspas
Leden ontvangen medio maart 2017 de KNLTB spelerspas. Tot zolang moet u nog uw oude pas gebruiken. Zonder pas mag
niet gespeeld worden. Nieuwe leden krijgen eerst een tijdelijke spelerspas.
Winterlidmaatschap is de enige uitzondering op het jaarlidmaatschap en geeft recht op spelen in de periode 1 oktober
t/m 31 maart en kost € 68,- Deze vorm van lidmaatschap is speciaal bedoeld voor tennissers uit de regio die lid zijn van
een club die niet beschikken over all-weather banen.
Introducés
Kinderen t/m 17 jr. die lid zijn van een tennisclub elders kunnen door hun ouders (die lid zijn van onze club) gratis
onbeperkt geïntroduceerd worden. Deze kinderen moeten afhangen met hun eigen KNLTB spelerspas.
Senioren en junioren (die niet lid zijn van een andere tennisvereniging) kunnen door ieder lid op jaarbasis maximaal 10
keer geïntroduceerd worden. Het introductiegeld bedraagt voor een senior € 4,50 en voor een junior € 2,25.
Contributie 2017

Inclusief korting SR kantinedienst

Per jaar
Senioren
€ 175
Studerende senioren
€ 111
Junioren
€ 86
Aspiranten
€ 62
Gezinsreducties (peildatum 01-01-2017)
Bij 2 senioren per gezin vanaf 1e
€ 72
junior
Bij 2 senioren per gezin vanaf 3e
gratis
junior
Bij 1 senior per gezin vanaf 2e junior € 72
Bij 1 senior per gezin vanaf 4e junior gratis
Seniorleden
Studerende
seniorleden
Juniorleden
Aspirant-leden

Per half jaar
€ 87,50
€ 55,50
€ 43
€ 31

Per kwartaal
€ 43,75
€ 27,75
€ 21,50
€ 15,50

€ 36

€ 18

gratis

gratis

€ 36
gratis

€ 18
gratis

Exclusief korting
kantinedienst
Per jaar
€ 220,00 (*)
€ 156,00 (*)
(*) incasso per
kwartaal, half jaar
of jaar

leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn.
Leden die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn en
ingeschreven staan als student bij DUO. Zij moeten dit melden bij de
ledenadministratie en het op verzoek kunnen aantonen.
zijn zij, die in het lopende verenigingsjaar 8 jaar worden of nog geen 18 jaar zijn.
zij die nog geen junior lid zijn.

Kantinediensten Senioren
Alle senioren die op peildatum 01-01-2017 18 jaar of ouder zijn draaien twee keer per jaar een kantinedienst en
ontvangen daarvoor een korting van € 45,- op de contributie. In november 2016 ontvangt u via de email informatie over
het inplannen van de kantinediensten.
Beëindiging lidmaatschap moet schriftelijk en vóór 1 december van het lopend jaar gebeuren bij de ledenadministratie:
Marion Rhemrev, de Bogaert 19 6983 HE Doesburg. ( ledenadm@tvd2002.nl ) Na 1 december loopt het lidmaatschap
stilzwijgend een jaar door. Opzeggingen na deze datum worden niet gehonoreerd, ook niet bij blessures of ziekte.
Nadere bepalingen









Als u niet wilt machtigen voor automatische incasso ontvangt u een factuur voor het totaalbedrag (géén gespreide betaling
mogelijk) verhoogd met € 7,50 administratiekosten te betalen voor 01-01-2017. Indien u niet tijdig betaalt krijgt u een
herinneringsfactuur. Bij elke herinnering wordt het bedrag met € 7,50 administratiekosten verhoogd. Na 2 herinneringen wordt
de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Rente en kosten zijn voor uw rekening en bedragen minimaal € 60,-.
Nieuwe seniorleden krijgen een oproep via de email om via internet kennis te nemen van de Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik (IVA). Rooster technisch is het plannen van hun kantinedienst pas mogelijk in het volgende contributiejaar. Een lid
dat niet verschijnt op zijn ingeroosterde kantinedienst krijgt meteen een factuur toegezonden (€ 22,50) omdat zijn korting op de
contributie vervalt.
Leden die zich bestuurlijk of organisatorisch meer dan gemiddeld inspannen voor de vereniging kunnen een beroep doen op
ontheffing van de kantinedienst. Leden die géén kantinedienst willen draaien maar wel de korting op de contributie willen
ontvangen kunnen andere door het bestuur aangewezen taken vervullen (onderhoud, schoonmaak etc.) De zwaarte van de taak
en de tijd die er mee gemoeid is moet overeenkomen met die van een kantinedienst.
Een lid dat opzegt voor het contributiejaar 2017 en binnen een half jaar na afloop van dat contributiejaar opnieuw lid wordt
betaalt alsnog de contributie over een vol verenigingsjaar

Financiële administratie: Indien u vragen heeft over de contributienota’s of de betaling daarvan kunt u contact opnemen
met: Administratieservice Zwiers, Blomenbrinck 32, 6983 HW DOESBURG, tel. 0313- 450838 of:
info@administratieservicezwiers.nl

